
i 
 

KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul ’’Hubungan Kepribadian Guru Biologi Terhadap 

Motivasi Belajar Biologi Siswa Kelas X SMK Citra Abdi Negoro Tahun 

Pembelajaran 2013/2014’’. disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil 

tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D 

sebagai Dekan FMIPA UNIMED, Bapak Drs. H.Yusuf Nasution,M.Si sebagai 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran 

– saran kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan 

skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs.H. 

Triharsono,M.Si, Ibu Dra.Cicik Suryani,Ibu Dra. Riwayati, M.Si, sebagai Dosen 

Penguji, yang telah memberi masukan dan saran- saran kepada penulis mulai dari 

rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima aksih 

juga disampaikan kepada Bapak Dr. H.Hasrudin,M.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Akademik, dan Staf Pegawai Jurusan Biologi FMIPA Unimed yang telah 

membantu penulis. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah Drs. 

Jamaludin Sirait , Bapak PKS dan Guru Biologi dari kelas X-1 sampai kelas X-5 

serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian di SMK Citra 

Abdi Negoro Kabupaten Batu Bara. Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak 

/ Ibu guru dan dosen sejak taman sekolah dasar hingga Universitas atas segala 

ilmu dan pendidikan yang pernah diberikan. 

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan terima kasih yang 

sebesar – besarnya kepada orang tua tercinta, juga pada abang dan kakak serta 

segenap keluarga yang senantiasa sabar, memberikan motivasi serta doa dan 

dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Teristimewa ucapan terima kasih kepada kekasihku tersayang Chairul 

Amri yang selalu memberikan doa dan dukungan setiap saat kepada penulis. Juga 

pada sahabatku tercinta (Ayu Sri Susianti, S.Pd , Joko Syahputra, S.Pd, Nurul 

Khotimah, Yosi Agutia, Putri Sariti Fadhlah, S.pd, dan Santy Octiana Manurung, 

S.pd yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan pengorbanannya 

kepada penulis. Tak terlupa untuk mahasiswa Biologi Kelas A’09, mudah –

mudahan kita sukses semuanya. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

ini, namun tiada manusia yang sempurna begitu juga dengan skripsi ini, baik dari 

segi isi maupun teknik penulisan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran 

dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga hasil 

penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terlebih kepada 

para peneliti berikutnya dalam melakukan pengembangan penelitian. 
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